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Strategický plán rozvoje sportu pro město Dvůr Králové nad Labem na roky 
2019 – 2026 

Vize rozvoje sportu ve Dvoře Králové nad Labem byla formulována následovně: 

Rozvojem hlavních sportovních areálů – letního a zimního stadionu a stadionu Podharť může 
město nabídnout podmínky jak sportovním spolkům, tak široké veřejnosti pro neformální a 
neorganizované aktivity. Pokud se městu nepodaří odkoupit pozemky v lokalitě Podharť, 
bude intenzivně usilovat o nalezení alternativní lokality. Město bude následně rozvíjet své 
areály za účelem jejich multifunkčního využití, které je předpokladem jak ekonomické, tak 
společenské efektivnosti. Vzhledem k poloze obou areálů by měla většina obyvatel města 
sportovní areál v docházkové vzdálenosti do 15 minut chůze. Město by rozvojem areálu 
v Podharti zároveň vyřešilo problém absence tréninkové plochy pro fotbal, který patří 
k nejpopulárnějším sportům u královédvorské mládeže. 

DKNL se bude dále soustředit na vybudování zóny aktivního odpočinku v extravilánu města, 
čímž bude zároveň saturovat poptávku po rozvoji cyklo a in-line stezek. Prostřednictvím 
doplňkové infrastruktury (odpočívadla, workoutové prvky, pítka) bude město cílit na rodiny 
s dětmi a starší obyvatele. Žádoucí je napojení zóny na okolní atraktivity – zde se nabízí dvě 
varianty lokalit – severozápadní „v Borovičkách“ (předpoklad realizace cyklostezky DKNL – 
Les Království), nebo jihovýchodní (předpoklad cyklostezky DKNL – Kuks). Areál bude možné 
využít také v zimních měsících pro běh na lyžích, který je populární jak u dospělých obyvatel 
města, tak mezi mládeží. 

Dalším pilířem rozvoje sportu jsou sportovní zařízení DDMJ a škol, která budou postupně 
přizpůsobována k využití v odpoledních a večerních hodinách pro veřejnost. Předmětem 
zájmu budou rovněž zařízení spolků, která jsou ve většině případů v nevyhovujícím stavu. 

Samotné město se bude prostřednictvím svých zaměstnanců a organizací intenzivněji podílet 
na rozvoji sportu také neinvestičními opatřeními. DKNL má dobré předpoklady pro užší 
propojování oblasti sportu s komerčním sektorem. Tento potenciál se promítne jak 
v získávání externích zdrojů k financování sportu, tak v různých formách partnerství, 
pořádání akcí, programů nebo iniciativ, jejichž cílem bude zapojení veřejnosti. Město 
efektivněji využije také propojení CR a sportu, mimo jiné spoluprací či partnerstvím 
s poskytovateli služeb v oblasti cestovního ruchu. 
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Akční plán bude základním nástrojem pro implementaci plánu rozvoje sportu, 
prostřednictvím akčního plánu by mělo dojít k postupnému naplnění formulované vize, 
prioritních oblastí a priorit. Akční plán pro každý následující rok co nejpodrobněji upřesňuje 
dílčí kroky (opatření) realizace, včetně časového rámce jejich plnění. Předpokladem 
uskutečnění akčního plánu je jeho ukotvení ke schvalovanému rozpočtu města pro 
následující rok, čímž by mělo být zajištěno jak finanční krytí konkrétních opatření, tak 
podpora ze strany aktuální politické reprezentace. Tvorbu a schválení akčního plánu pro 
následující rok je vhodné uskutečnit nejpozději do měsíce září nebo října (pro akční plán 
následujícího roku), před přípravou a schvalováním rozpočtu města. 

Jakým způsobem by měl být Akční plán formulován? 

Na tvorbě akčního plánu pro příslušný rok by se měli podílet aktéři z oblasti sportu, zejména 
pak pracovníci MÚ, sportovní komise či provozovatelů sportovních zařízení. Předpokladem 
úspěšné a efektivní implementace je nastavení systému, jenž vymezí jednotlivé role, 
povinnosti a koordinaci mezi zúčastněnými aktéry. V průběhu tvorby akčního plánu by mělo 
proběhnout minimálně dvakrát setkání zodpovědných pracovníků, případně veřejné 
projednání návrhu s vybranými aktéry z oblasti sportu. Akční plán by měl být poté, 
nejpozději do konce přecházejícího kalendářního roku schválen zastupitelstvem města. Pro 
první rok (2019) by měl být vypracován akční plán s důrazem na již započaté realizace a 
na neinvestiční a finančně méně náročné projekty.   

Zdroj: Strategický plán rozvoje sportu pro město na roky 2019 - 2026
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Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019 - 2020 

Rozpočet města na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem města 6. prosince 2018. Z tohoto 
dokumentu vyplývá, které projekty, resp. projektové záměry budou v roce 2019 realizovány. 
Oblast sportu je řešena v několika samostatných kapitolách, resp. organizačních jednotkách 
(ORJ).  

Další finanční prostředky jsou zahrnuty v ORJ 37 u jednotlivých školských zařízení v částce na 
opravy a udržování a v ORJ 40 PD ostatní (v rozpočtu nejsou jednoznačně identifikovány, 
proto nejsou zahrnuty v tabulce níže).  

Finanční prostředky na podporu a rozvoj sportu v roce 2019 jsou téměř 23 mil. Kč (viz 
tabulka níže). Můžeme je rozdělit do 4 oblastí: investice do majetku, provozování a údržba 
sportovišť, projektová příprava a příspěvky (dotace) sportovním klubům a oddílům.  

Vazba rozpočtu města na Program rozvoje a akční plán 

Za výsledek plánování rozvoje sportu v roce 2019 můžeme považovat průnik schváleného 
rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019 s akčním plánem. Ten je možné spatřit 
pouze v ORJ doprava – Cyklostezka Labská stezka (modrá barva).  

Průnik rozpočtu města s aktivitami v programu rozvoje je zejména v ORJ stavebnictví 
(oranžová barva). Ostatní rozpočtové položky je možné zařadit pod strategický cíl 4.2 Rozvoj 
volnočasových aktivit stávajících a potencionálních. Zároveň návrh vychází z prioritní oblasti 
A Sportovní infrastruktura města, priority 1, ve schválené strategii rozvoje sportu ve městě. 

ROK 2019 

10 – doprava 

600.000 Kč Cyklostezka Labská stezka  - dokončení projektu a dotační management 

16 – kultura a vnější vztahy 

5.600.000 Kč Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 

115.000 Kč Příspěvky ad hoc - předpoklad 

37 - Opravy a udržování majetku města 

500.000 Kč TSM - oprava střechy bývalých šaten za kuželnou 

38 - Správa majetku města 

8.150.000 Kč TSM-Provoz a údržba koupaliště, sportovišť (v tom) 
5.070.000 Kč zimní stadion        

2.000.000  Kč  koupaliště  

900.000  Kč  letní stadion            

50.000  Kč skatepark 

130.000  Kč softball  

250.000 Kč Oprava stávajících kabin na letním stadionu – malování. 

40 – stavebnictví 

500.000 Kč Tyršovo koupaliště – aktualizace projektu na rekonstrukci rekreačního 
bazénu  

2.000.000 Kč Rekonstrukce Tyršovo koupaliště – rekonstrukce WC zázemí a výstavba nových 
imobilních  

300.000 Kč projekt na modernizaci zázemí brouzdaliště, provozního objektu, zpevněných 
ploch 

650.000 Kč DSP Zimní stadion - projekt pro stavební povolení na technologie chlazení a 
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stavební úpravy zázemí 

350.000 Kč PD zateplení a výměna oken – tělocvična nábřeží J. Wolkera 

6.300.000 Kč Realizace hřiště s umělým povrchem 

200.000 Kč Rekuperační jednotka – tělocvična ZŠ Podharť 

25.515.000 Kč CELKEM 

 

Sportovní komise rady města navrhla zaměřit se v roce 2020 na následující aktivity v souladu s 
Programem rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 – 2022 a Strategickým plánem rozvoje 
sportu pro město Dvůr Králové nad Labem na roky 2019 – 2026: 

1.  
K plánovanému hřišti s umělým povrchem - je nutné zajistit kabiny se sprchami a toaletami, zároveň 
nechat skladový prostor pro atletický oddíl. Jako variantní řešení SK doporučuje zvážení nákupu 
mobilních buněk (cena jedné cca 90.000 Kč). Podle cenové kalkulace. Pro realizaci těchto prostor 
bude nutné řešit připojení na vodovodní řád. Bude nutné prodiskutovat i s dalšími oddíly využití 
prostoru stávajícího volejbalového hřiště. Doporučeno vytvořit vrhačský sektor, nutné ještě 
prodiskutovat s volejbalovým oddílem.  

2.  
Další prioritou je řešení celého prostoru letního a zimního stadionu. V roce 2020 by měly být 
zpracovány dvě studie:  doporučení - v roce 2019 definovat zadání pro zpracování studie, využití 
zimního stadionu nejen hokejisty, ale také oddílem krasobruslení, nově prostory pro regeneraci, 
studie by mohla zahrnovat i řešení nástavby nad prostorem šaten u tělocvičny na nábřeží, řešení 
bezpečného průchodu od nového parkoviště za tělocvičnou k zimnímu stadionu. 

a) oprava a nástavba na stávající budovu, která je vedle zimního stadionu a je zde mj. kuželna. Přesné 
zadání bude ještě řešeno (zvýšení budovy o patro – nová dráha pro kuželky, prostory pro kulečník, 
hokejisty, případně posilovna, bufet apod.). 

b) studie na obnovu stávající tribuny a zázemí atletického stadionu nejlépe včetně řešení nejbližšího 
okolí stadionu pro efektivní využití celého areálu.   

Aktuálně se řeší chlazení zimního stadionu - rozpočet ve výši 25 mil. Kč. 

3.  
Další prioritou je zaměření se na využití stávajících hřišť ve městě  - oprava, obnova pro street 
basketball – hřiště gymnázium, využití volného prostoru u ZŠ Strž, ad. Možnost vybudovat v prostoru 
za novým fotbalovým hřištěm s umělou trávou (v zatáčce), max. rozměry hřiště jsou 15m (šířka), 11m 
(délka), není nutné dodržet. Využití školních hřišť pro veřejnost. 

4.  
Z provozních důvodů vybrat lokalitu, kam by mohl být přesunutý skate park. 

V rozpočtu jsou také uvedeny také finanční prostředky na opravy sportovišť, které mají k dispozici 
školy.  

Předpokladem je, že v dalších letech bude zpracována dokumentace k zadaným studiím a postupně 
se budou projekty realizovat s případným využitím dotačních programů. 

V následující tabulce je uveden možný předpokládaný rozpočet na rok 2020.  
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ROK 2020 

16 – kultura a vnější vztahy 

6.000.000 Kč Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 

130.000 Kč Příspěvky ad hoc - předpoklad 

37 - Opravy a udržování majetku města 

1.000.000 Kč Drobné opravy a údržba tělocvičen a hřišť, které spravují školy 

38 - Správa majetku města 

8.400.000 Kč TSM-Provoz a údržba koupaliště, sportovišť (v tom) 
5.070.000 Kč zimní stadion        

2.000.000  Kč  koupaliště  

900.000  Kč  letní stadion            

50.000  Kč skatepark 

130.000  Kč softball  

250.000 Kč Oprava stávajících kabin na letním stadionu – malování 

40 – stavebnictví 

500.000 Kč Realizace kabin se sprchami a toaletami u nově vybudovaného 
tréninkového hřiště letního stadionu  

500.000 Kč Zpracování dvou studií – areál letního stadionu, rozšíření zimního stadionu vč. 
projednání využití prostoru stávajících volejbalových kurtů (vznik vrhačského 
sektoru) 

15.000.000 Kč Rekonstrukce rekreačního bazénu 

500.000 Kč Rozšíření, úprava hřišť pro street basketball, vyřešit nové umístění skate parku 

25.000.000 Kč Realizace chlazení na zimním stadionu za využití dotace 

  

57.030.000 Kč CELKEM 

 

Tento plán byl schválen Zastupitelstvem města Dvůr Králové nad Labem 
usnesením č. Z/66/2019 – 5. ZM ze dne 20.6.2019. 


